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ОШ „Бубањски хероји“ 

 

Основна школа „Бубањски хероји“ налази се у Нишу и 

припада градској општини Палилула. 

Школа је основана 1972. године. Изграђена  је испод 

легендарног брда Бубањ, у насељу Ледена стена.  

Име је добила по херојима који су стрељани на Бубњу за 

време Другог светског рата. 

Од  њеног оснивања део школе је и издвојено одељење у 

насељу Милка Протић. 

Данас школу похађа 702 ученика. 
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ОСОБЉЕ ШКОЛЕ: 

Директор школе: мр Верица Раденковић 

Помоћник директора:Милош Митић 

Педагог школе: Драгана Стевановић 

Психолог школе: Маја Рудић 

Библиотекари: Марија Марковић, Александра Савић 

Секретар: Марија Лазаревић 

Шеф рачуноводства: Соња Милосављевић 

Благајник:  Јулија Грубиша 

РАЗРЕДНА НАСТАВА: 

Сунчица Вучковић, Евица Ћирић, Татјана Ранђеловић, Биљана Савић, Добрила Коцић, 

Оливера Манић,Невена Момчиловић, Зорица Врбић, Сања Ђурђановић, Милош Милић, 

Јасмина Николић, Сања Ракић, Милијана Стојановић, Данијела Митић , Татјана 

Ристић, 

Оливера Николић, Весна Илић  ( продужени боравак ученика ), Јелена Јовановић-

Влајинац  

( продужени боравак ученика ). 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: 

Српски језик: Татјана Цекић, Наташа Миоковић, Драгана Нешић, Јована Бјелић, 

Александра Савић 

Француски језик: Марија Марковић 

Немачки језик: Јелена Малетић, Марија Костадиновић, Ивана Живановић 

Енглески језик: Милена Вуковић,  Ивана Стефановић, Маша Вукадиновић, Душанка 

Вукотић,Наташа Виденовић 

Ликовна култура:  Ивана Вујић,  Наташа Цветковић 

Музичка култура:  Весна Марковић,  Наташа Миљковић 

Историја: Ђорђе Бојанић, Марија Ристић, Милица Стојковић 

Географија: Александра Цолић, Ђорђе Станић 

Биологија:  Данијела Лазаревић, Наташа Милошевић,  Тања Стојиљковић 
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Физика:  Југослав Ђорђевић, Марина Најдановић Лукић, Ивица Маринковић 

Математика:   Весна Јовић,   Снежана Петровић, Драган Стојановић,  Драгана 

Алексић,Оливера Станимировић 

Хемија: Слађана Митић 

Техничко и информатичко   образовање:    Татјана Зец , Милош Митић, Марија 

Младеновић 

 Физичко васпитање:  Милан Радосављевић,  Јовица Здравковић, Душан Филиповић 

 Информатика и рачунарство: Оливера Станимировић, Марко Кукурековић, Јасмина 

Каралић 

Грађанско васпитање: Ана Тасић, Тања Стојиљковић 

 

ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

Митко Марков 

Ивана Ђокић 

Катица Манчић 

Силвана Хоман 

Снежана Стевановић 

Небојша Стошић 

Драгослав Радосављевић 

Драган Ћирић   

Божица Марков 

Мирјана Кочић 

Милена Динић 
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Нова школску годину започели смо тако сто смо пожелели добродошлицу још 
једној генерацији првака! Ученици другог разреда су са својим учитељицама припремили 
приредбу добродошлице. 
Добро нам дошли, прваци! Срећан почетак! 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Септембар 
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На почетку школске 2019/2020. године започет је рад на снимању филма о 

историјско-културним и верским знаменитостима Ниша и околине. Професор историје, 
Ђорђе Бојанић и ђакон Дејан Јовановић, започели су снимање овог филма са ученицима 
осмог разреда. У септемру је завршен први сегмент снимања филма о историјско-
културним и верским знаменитостима Ниша и околине. 
Снимање је било на локацијама...  

- Манастир Свете Богородице, Сићево 

- Манастир Свете Петке Иверица,  Островица 

- Манастир Светог Јована Крститеља код Горњег Матејевца 

- Латинска црква у Горњем Матејевцу 

- Локалитет Чегар 

- Црква Светог Пантелејмона  

Филм је намењен за домаће и стране туристе,  биће преведен на руски и енглески језик. 

  

Ученици осмог разреда имали су прилику да учествују у радионици уочи 75 година 

од  расформиравања логора на Црвеном крсту, уз стручно  предавање кустоса Иване 

Груден Милентијевић. Након радионице  обишли  сталну поставку логора.   
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Ученици из издвојеног одељења у насељу Милка Протић обишли су расадник. 

  

 

Са директором Знаменске гимназије из Москве (Руска Федерација), господином 

Игором Бузином, покренута је иницијатива за проширење међународне сарадње. 

Директор Бузин, професори и ђаци из Москве, који су обишли наш град, упознали су се са 

међународном сарадњом коју наша школа има са школама из Руске Федерације. Гостима 

су подељене књиге које је ова школа издала као круну међународне сарадње. 

Ученици Знаменске гимназије из Москве као страни језик уче српски језик. 
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У оквиру Програма реализације инвестиционих средстава Владе Републике Србије 

изведен је Пројекат замене спољашње столарије у објекту издвојеног одељења у насељу 

Милка Протић. 

 

                                       

Ученици виших разреда из  издвојеног одељења из насеља Милка Протић, са 

наставницима и стручним сарадницима, обишли су град Ниш туристичким аутобусом. 
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Наставнице страних језика, матерњег језика, школски библиотекари и чланови 

библиотечке секције, обележили су Европски дан језика. Исписивали су цитати на многим 

страним језицима и послали поруку да ЈЕЗИЦИ ПОВЕЗУЈУ ЉУДЕ. 
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Ученици петог, седмог и осмог разреда су  са наставницима посетили 

манифестацију НОЋ ИСТРАЖИВАЧА. Били су у прилици да упознају начине заштите 

наше планете коришћењем обновљивих извора енергије. Посматрали су физичке и 

хемијске експерименте и присуствовали демонстрацији употребе паметних Тесла 

телефона. На биолошком штанду упознали су се са ретким врстама гмизаваца и инсеката. 

Чланови библиотечке секције су на манифестацији НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 

посетили Универзитетску библиотеку и завирили у библиотеку будућности. 
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Завршен је и други сегмент снимања филма о историјско-културним и верским 

знаменитостима Ниша и околине. 

  

 

 

  

 

    Октобар 
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019. ГОДИНЕ 

Ове године обележава се 30 година од Конвенције о 

правима детета и Дечија недеља се обележава под 

слоганом «Да право свако-дете ужива лако». 

 У нашој школи Дечија недеља обележена је разним 

активностима и у матичној школи и у издвојеном 

одељењу у насељу Милка Протић. 

 

 

 

 

Поводом обележавања Дечије недеље ученици из издвојеног одељења из Насеља Милка 

Протић припремили су и извели приредбу “Дечија права”. Приредби су присуствовали 

ученици, ученици-чланови Вршњачког тима у пратњи наставнице Александре Савић и 

родитељи. У припремању приредбе учествовале су наставница музичке културе Наташа 

Миљковић, наставница ликовне културе Ивана Вујић и наставница српског језика и 

књижевности Јована Бјелић. 
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У оквиру пројекта ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА,чији је координатор педагог 

наше школе Драгана Стевановић, чланови Ученичког парламента посетили су две школе. 

Група ученика је са педагогом Драганом Стевановић имала студијску посету у ОШ”Стефан 

Немања”, док је друга група ученика посетила ОШ”Учитељ Таса”, у пратњи психолога 

школе Маје Рудић. Овом посетом ученици су остварили сарадњу са вршњацима кроз 

радионичарски рад. 

  

 

 

СПОРТСКИ ДАН у нашој школи обележио је крос. Ученици старијих разреда 

матичне школе и издвојеног одељења насеља Милка Протић,у организацији наставника 

Милана Радосављевића, Јовице Здравковића и Душана Филиповића, су трчали крос. 
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Чланови Ученичког парламента су,у пратњи педагога школе Драгане Стевановић, обишли 

прваке и још једном им пожелели добродошлицу. Поделили су им распореде часова, 

флајере на којима су исписана правила понашања у школи као и права и обавезе деце.  

 

  

 

 

Наставница ликовне културе, Ивана Вујић, је са ученицима направила поклоне за 

предшколце. 
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Директорка школе, мр Верица Раденковић, педагог школе, Драгана Стевановић, 

школски психолог, Маја Рудић, и библиотекар, Марија Марковић, посетили су предшколску 

групу вртића ,,Маслачак”. Представу за предшколце припремили су ученици четвртог 

разреда са својим учитељицама Оливером Манић, Оливером Николић и Сањом Ракић. 

   

 

Директорка школе, мр Верица Раденковић, педагог школе, Драгана Стевановић, 

школски психолог, Маја Рудић,библиотекар, Александра Савић, и учитељице четвртог 

разреда посетили су и  предшколску групу вртића ,,Бајка”. 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“, школска 2019/2020. година 
 

16 
 

У току Дечије недеље посетили су нас предшколци из вртића «Бајка», «Маслачак» и 

«Маза 3». Имали су прилику да обиђу школу, упознају учитељице четвртог разреда и 

погледају представу коју су за њих припремили старији другари-ученици четвртог разреда. 

 

                   

 

Ученици виших разреда су са наставницама српског језика посетили Одељење књиге за 

децу Народне библиотеке “Стеван Сремац”. Уживали су у причама из књиге “Приче из 

унутрашњег џепа” Радосава Стојановића, које нам је читао сам аутор. 
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МУЗИЧКИМ ДАНОМ, са слоганом “Срце пуно музике”, завршили смо Дечију недељу.  

Ученици су певали на различитим језицима,потрудили се око израде костима и осмислили 

своје наступе.  

Дечија недеља нас подсећа да су деца украс света и да је сваком детету потребна љубав, 

пажња и разумевање. 
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Завршен је и  трећи сегмент снимања филма о историјско-културним и верским 

знаменитостима Ниша и околине. 

                       

 

Наставница српског језика, Татјана Цекић, са ученицима седмог разреда одржала 

је амбијентални час на Бубњу. На овај начин обележен је Дан ослобођења Ниша у Другом 

светском рату и одата почаст палим жртвама фашизма. 
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Одржан је међународни скајп час из 

историје ученика наше школе и руске 

школе бр.11 из града Шуја (Руска 

Федерација), у организацији проф. 

историје  Муравјов Александра 

Николајевича , проф. историје Ђорђа 

Бојанића и вероучитеља ђакона Дејана 

Јовановића. Свој допринос дала је и 

проф. ликовне културе Ивана Вујић, која 

је са ученицаима урадила ликовне 

радове. 

 

 

У оквиру пројекта Образовање за права детета, координатор пројекта, Драгана 

Стевановић-педагог и Маја Рудић-психолог, одржале су дводневну обуку за Ученички 

парламент.Током обуке ученици су активно радили и учили кроз ситуације о правима, 

обавезама и одговорностима које су увек повезане. 

Након обуке ученици су имали задатак да дефинишу проблеме којима желе да се баве, да 

направе акциони план са конкретним активностима које ће реализовати до краја школске 

године. 
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Наши предшколци из издвојеног одељења 

насеља Милка Протић обележили су Дан јабука, Дан музике и Црвени дан. Са својим 

васпитачицама обишли су Ћеле Кулу, Тврђаву и Градску башту. 

  

 

Ученици седмог и осмог разреда издвојеног одељења из насеља Милка Протић су са 

наставницом српског језика Јованом Бјелић и наставником географије Ђорђем Станићем 

посетили Спомен-собу Стевана Сремца и Бранка Миљковића. Ученици су уједно посетили 

и изложбу ,,Иво Андрић-писац или дипломата”. 
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У оквиру пројекта ОБРАЗОВАЊЕ  ЗА 

ПРАВА ДЕТЕТА директорка школе, мр 

Верица Раденковић, педагог Драгана 

Стевановић, психолог Маја Рудић, 

наставници и учитељи који учествују у 

пројекту посетили су школе ОШ ,,Учитељ 

Таса” и ОШ ,,Стефан Немања”. Студијска 

посета је имала за циљ размену искустава 

са ученицима-учесницима у 

интеркултуралној размени и посету 

часовима као практични пример примене 

Образовања за права детета. 

 

Чланови Вршњачког тима са психологом школе Мајом Рудић су ученицима одељења 4/3 

приказали презентацију коју су припремили о правима и обавезама ученика. 

  

У нашој школи одржано је предавање на тему ,,Безбедност деце на интернету” које 

су одржали педагог наше школе, Драгана Стевановић, и наставник информатике-

помоћник директора, Милош Митић. Предавању су присуствовали тимови из ОШ ,,Краљ 

Петар I”, ОШ ,,Ћеле Кула” и ОШ ,,Бубањски хероји”. Овај пројекат подржало је 

Министарство просвете у сарадњи са Save the children. 
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Завршен је и четврти сегмент снимања 

филма о историјско-културним и 

верским знаменитостима Ниша и 

околине.  

 

 

 

У парку Чаир одржана је манифестација СТОП!СВИ НА СПОРТ! 

усарадњи Спортског савеза Ниша и Полицијске управе. Ученици 

четвртог разреда наше школе су, у пратњи учитељице Сање Ракић 

и наставнице физичког васпитања Милке Ђорђевић, били учесници 

овог такмичења. Ученици су се такмичили у одбојци, атлетици, 

гимнастици, стреличарству, орјентирингу, теквонду и играма 

меморије. 

 

 

 

 

Ученици првог разреда посетили су школску библиотеку. 

Библиотекари школе су их упознали са правилима 

понашања у библиотеци и показали им књиге које су 

прилагођене њиховом узрасту. Читали су бајке и песме и 

добили задатак да илуструју омиљени лик из бајке. На 

крају дружења добили су чланске карте, а са собом су 

понели књиге и бојанккоје су добили као поклон. 
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У октобру месецу реализоване су екскурзије за ученике нижих и виших разреда и школа у 

природи. 
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Маја Рудић, психолог школе, одржала је, у одељењу 6/3, почетну радионицу «Вештине 

за адолесценцију». Тема ове радионице била је Повезивање и сарадња. 

                                  

 

 

Наставник информатике, Марко Кукурековић, је у одељењу 8/5  одржао огледни час “Micro 

bit”. 

            

 

 

Новембар 
 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“, школска 2019/2020. година 
 

25 
 

 

Школски полицајац, Миодраг Станков, је ученицима првог разреда одржао предавање на 

тему ,,Шта ради полиција и заједно против насиља”. 

   

 

У оквиру активности везаних за професионалну оријентацију, ученици осмог разреда 

посетили су Прву нишку гимназију "Стеван Сремац" где су присуствовали часовима и 

добили информације о образовним профилима од стране гимназијалаца. 
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 У оквиру пројекта 

Образовање за права 

детета наставница 

Наташа Миоковић 

одржала је часове 

српског језика у осмом 

и шестом разреду 

 (наставне јединице: 

Језици  националних 

мањина и 

Аутобиграфија  

Б.Нушића). 

Циљеви часа су били упознавање ученика са 

Конвенцијом о правима детета и њеном применом на текстовима који су 

обрађени.Активности су саставни део пројекта који реализује Отворени клуб из Ниша 

преко Ужичког центра за права детета,а уз подршку Песталоци дечје фондације из 

Швајцарске.       

 

 

Наставница српског језика, Александра Савић, и ученици одељења 8/3 израдили су пано 

поводом Међународног дана детета. 
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Ученички парламент и Вршњачки тим ОШ “Бубањски хероји” спровели су хуманитарну 

акцију на нивоу школе за децу која живе у веома тешким условима на територији општине 

Медвеђа. Прикупили су ђачки прибор, играчке, грицкалице, слаткише,  хигијенска 

средства, одећу и обућу. 

 

 

Епископ нишки Г. Арсеније приредио је пријем за чланове Ученичког парламента и 

Вршњачког тима поводом хуманитарне акције коју су спровели у школи. 
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У организацији директорке Верице Раденковић и проф. историје Ђорђа Бојанића 

одржано је интерактивно предавање ученицима седмог разреда од стране др 

Александра Стојичића, психијатра и психотерапеута из психотерапијског центра Анима 

плус Ниш. 

 

 

 

Ученици одељења 4/1 су са учитељицом Оливером Николић учили о животу и раду 

научника Николе Тесле на часу “Причао ми је Теслин учитељ”. 
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Обележили смо Дан толеранције. У присуству директора школе, предметних наставника и 

ученика седмог разреда, чланови драмске секције извели су игроказ из школског живота о 

правима деце, Конвенцији Уједињених нација и вршњачкој толеранцији, што је и део 

пројекта Образовање за права детета. Програм су припремиле наставнице Тања Цекић и 

Весна Марковић. 

  

 

 

 

 

Чланови Ученичког парламента,у пратњи психолога школе Маје Рудић и наставнице 

српског језика Александре Савић, присуствовали су трибини у Нишком културном центру 

,,Време је за нове улоге” ,на којој је тема била насиље у породици и вршњачко насиље 

међу школском децом и младима. 
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Ученици одељења 7/4 имали су огледни час ,,Мали 

принц нас води кроз живот”, који је био одржан у 

малој сали школе пред великим бројем ученика, 

директорком школе и стручним сарадницима. Час су 

реализовали ученици уз помоћ наставнице српског 

језика Драгане Нешић, наставнице ликовне културе 

Иване Вујић, наставнице енглеског језика Иване 

Стефановић и наставнице географије Александре 

Цолић. 
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Завршен је и последњи сегмент снимања филма о историјско-културним и верским 

знаменитостима Ниша и околине. 

                                    

 

Наставнице српског језика Наташа Миоковић и Јована Бјелић,наставница енглеског језика 

Милена Вуковић Марковић и наставница биологије Данијела Лазаревић су са ученицима 

осмог разреда посетиле Сајам књига. 

 

Децембар 
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Ученици осмог разреда су са наставницама ликовне културе Иваном Вујић и 

Наташом Цветковић посетили Уметничку школу. Ученици су имали прилику да обиђу 

школу, упознали су се са свим смеровима, посетили неколико часова. 

    

 

Ученици одељења 8/5 су са наставником географије Ђорђем Станићем били на 

радионици ,,Заштита животне средине” у ОШ,,Доситеј Обрадовић”. Радионицу и 

предавање на ову тему организовала је Истраживачка станица Јелашница. 
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У  гостима нам је био Стефан 

Тићми, аутор једне од 

најпопуларнијих књига за децу, ,,Ја 

сам Акико”. Ученици су решавали 

загонетке и одговарали на питања и 

тако упознали јунакињу романа, 

девојчицу која не воли границе, 

Акико. Ученици  су имали прилику 

да кроз драматизацију на трен 

доживе свет ове несвакидашње 

девојчице.  

 

Одржан је четврти Сајам професионалне орјентације у нашој школи. На Сајму је било 

присутно 11 средњих стручних школа и 4 гимназије.Одзив ученика и родитеља био је 

задовољавајући. Организатори Сајма биле су одељењске старешине осмог разреда: 

Данијела Лазаревић, Наташа Миоковић, Милена Марковић, Ђорђе Станић и Александра 

Савић, психолог школе Маја Рудић и помоћник директора Милош Митић. 

 

 

Психолог школе,Маја Рудић, је одржала радионицу Вештине за адолесценцију. 
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У матичној школи и  издвојеном одељењу у насељу Милка Протић инсталиран је 

зимски град, који су израдили ученици заједно са наставницом ликовне културе 

Иваном Вујић. 

           

 

 

Завршен је филм ИСТОРИЈСКЕ, ВЕРСКЕ И КУЛТУРНЕ ТЕКОВИНА ГРАДА НИША И 

ОКОЛИНЕ. Овај филм је поклон ОШ «Бубањски херији» граду Нишу. 
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 У оквиру пројекта ,,Школа за 21. век" , чији је циљ да подстакне критичко 

мишљење ученика и развије вештину решавања проблема, наставнице  Оливера 

Станимировић и Јасмина Каралић су одржале огледни час ,,Примена Микробита у 

настави". 

        

     

 

 

Ученицима седмог и осмог разреда, који су похађали обуку НЕ вршњачком 

насиљу, дрогама, алкохолу и цигаретама, данас су додељени сертификати у 

Официрском дому. Додели сертификата је присуствовала и психолог наше школе, 

Маја Рудић.        
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Директорка наше школе, мр Верица Раденковић, помоћник директора ,Милош Митић, 

педагог школе, Драгана Стевановић и учитељице четвртог разреда Оливера Манић, 

Оливера Николић и Сања Ракић, посетили су предшколску групу вртића ,,Бајка”. 

Присуствовали су родитељском састанку и представили рад школе родитељима и 

предшколцима. 

 

 

 

Посетили су нас предшколци вртића «Бајка» и «Маслачак» . У пратњи директорке 

Верице Раденковић, помоћника директора Милоша Митића, педагога Драгане 

Стевановић и библиотекарки школе деца су обишла наставне кабинете и салу за 

физичко. Присуствовали су часовима и дружили се са својим старијим другарима. 

Погледали су новогодишњу представу, а затим су присуствовали часовима учитељица 

четвртог разреда. 
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На позив Ученичког парламента 

ОШ,,Краљ Петар Први”, председник 

Ученичког парламента наше школе 

Урош Симић, заменик Тамара 

Блажић и секретар Мила Тончић у 

пратњи педагога Драгане 

Стевановић, присуствовали су 

представљању Пројекта о 

Екологији. 

 

 

 

 

 

У насељу Милка Протић одржана новогодишња 

приредба. У приредби су учествовали ученици нижих 

разреда и предшколци. Приредба је била добар 

пример корелације свих предмета, пројектне наставе, 

а велики део програма је био изведен на енглеском 

језику. На крају вечери предшколцима су подељени новогодишњи пакетићи. 

 

Учитељице четвртог разреда су, заједно са својим ученицима, организовале новогодишњу 

лутрију. 
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Ученици првог, другог и трећег разреда матичне школе традиционално су, са својим 

учитељицама, организовали новогодишњи вашар. 

          

 

У оквиру пројекта везаног за семинар 

Критичко мишљење, који су похађали 

наставници наше школе, организован је квиз 

Свезналица.Семинар су похађале 

наставница српског језика Тања Цекић, која 

је координатор пројекта, наставница српског 

језика Драгана Нешић, наставнице 

математике Снежана Петровић и Оливера 

Станимировић, наставница биологије 

Данијела Лазаревић и наставница 

географије Александра Цолић. Квиз је био 

ораганизован тако што је свако одељење 

осмог разреда имало екипу од три 

такмичара. Кроз пет игара, учесници квиза показали су своје знање из српског језика, 

математике, биологије, историје, физике, географије и музичке културе. Квизу су, поред 

великог броја ученика који су бодрили своје другаре из публике, присуствовале и 

директорка Верица Раденковић,педагог Драгана Стевановић и велики број наставника. 
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У оквиру пројекта ,,Лавиринт” наставница ликовне културе Ивана Вујић и наставница 

технике и технологије Татјана Зец су данас заједно са ученицима одељења 8/1,8/4 и 6/2 

осликавали полигон спретности у дворишту наше школе. Ученицима су се придружили и 

ученици одељења 4/1 , који су помагали старијим другарима у бојењу. Заједно су 

завршили овај занимљив полигон спретности, који од данас краси школско двориште. 

     

 

 

Чланови драмске секције - ученици петог 

разреда извели су новогодишњу представу за 

своје вршњаке у холу школе и у одељењима 

првог и трећег разреда. 

 

 

 

 

 

Учитељица одељења 3/2, Сунчица Вучковић је на часу 

Народне традиције ученицима свог одељења представила 

основне технике веза.  

 

 

      Јануар 
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Ученици 5,6 и 7. разреда из издвојеног одељења у насељу Милка Протић, са наставницом 

Аном Тасић, имали су заједнички час грађанског васпитања «СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ». 

 

 

Чланови Читалачког клуба, са наставницом српског језика Александром Савић, имали су  

прву радионицу “Како се враћа мера” кроз роман ,,Хотел Милион звезда” Драгане 

Кнежевић. 

 

 

Ученици одељења 8/1 и 8/2 имали су комбиновани час грађанског васпитања и 

одељенског старешине повезан са темом професионалне оријентације. Час су водиле 

наставница грађанског васпитања Ана Тасић и одељењски старешина 8/2 Милена 

Вуковић. 
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Ученици  Михајло Митић и Милан Јованчић ,у сарадњи са педагогом Драганом 

Стевановић, добили су истраживачки задатак на тему Пушење, конзумирање цигарета код 

малолетника и штетан утицај по њихово здравље.Податке до којих су дошли представили 

су својим вршњацима путем презентације и интерактивног предавања у одељењима 

седмог разреда. 

 

 

Психолог из Дома здравља, Миодраг Ђорђевић, представио је ученицима наше школе 

Саветовалиште за младе. 

                                     

Одржан је састанак тимова школа које су у пројекту Образовање за права детета у 

Отвореном клубу. Нашу школу представљала Драгана Стевановић педагог, 

координатор пројекта. На састанку се договарало о реализацији предстојећих 

активности. 
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И ове године смо свечано обележили Савиндан. 

Ученици трећег разреда су припремили пригодну 

представу за госте, а домаћини славе били су 

наставник физичке културе Милан Радосављевић 

и наставница хемије Слађана Митић. 
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Наставница српског језика, Јована Бјелић, и ученици одељења 5/4 направили су пано у 

издвојеном одељењу у насељу Милка Протић на коме су изложени литерарни радови 

ученика на тему Свети Сава- симбол свих тежњи ка добру. 

 

 

Наставница енглеског језика 

Ивана Стефановић и ученице 

7.разреда Марта Станковић и 

Вера Јевтић присуствовале су 

Светосавској Академији на 

Филозофском факултету. Том 

приликом је ученицама додељена 

награда за освојено 1.место на 

такмичењу из енглеског језика у 

организацији друштва професора 

енглеског језика Ниша. 

        

 

 

   

Чланови библиотечке секције са 

наставницом српског језика Александром 

Савић посетили су манифестацију 

Светосавски књижевни антикваријат- 

размена књига у Нишком културном 

центру. 
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Полугодиште смо завршили посетом Светосавском дому. Ученици и наставници 

традиционално су присуствовали  светосавском концерту црквеног хора „Бранко“. 
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Ученици наше школе, чланови Вршњачког тима и Ученичког парламента, у пратњи 

наставница српског језика Татјане Цекић и Александре Савић, провели су четири дана на 

семинару ,,Промоција хуманих вредности”, који је одржан у Дивљани у организацији 

Црвеног крста Ниш. Поред радионица о хуманости, толеранцији, ненасилној комуникацији, 

дискриминацији, друштвеним мрежама и електронском насиљу, за ученике су биле 

организоване и разне слободне активности, посете манастиру и другим знаменитостима у 

околини, релаксационе технике и шетња у природи. 

   

 

 

 

  

 

 

    Фебруар 
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У оквиру пројекта ,,Образовање за права детета” 

у нашој школи одржана је обука још једне групе 

наставника. Обуци су присуствовали наставници 

ОШ ,, Десанка Максимовић”, ОШ ,, Бранко 

Миљковић”, ОШ ,, Свети Сава”, директорка наше 

школе, и седам наставника наше школе. 

 

 

 

 

Ученицима осмог разреда 

представљена је Војна гимназија и 

Средња стручна војна школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици одељења 6/4 су имали предавање припадника Полицијске управе Ниш на више 

тема: опасности на интернету, трговина људима, наркотици... 
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Ученици одељења 5/3 су на часу 

ликовне културе са наставницом 

Иваном Вујић израђивали 

обележиваче за књиге (букмаркере) 

и тако се припремали за 

обележавање Националног дана 

књиге. 

                 

Подржали смо акцију Друштва школских библиотекара Србије ,,Читамо гласно”. Под 

слоганом «Читајмо и растимо заједно» у матичној школи, у организацији библиотекара 

Марије Марковић, а у издвојеном одељењу са наставницама српског језика 

Александром Савић и Јованом Бјелић, промовисали смо читање и указали на  његову 

важност. 
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На позив Школске управе директор школе Верица 

Раденковић и педагог Драгана Стевановић, присуствовале 

су састанку на ком је министар просвете, Младен Шарчевић, 

са својим помоћницима, представио Стратегију 

предшколског и основног образовања у периоду од 2020-

2027.год. 

 

 

 

На међународном такмичењу, Светско такмичење у дечијем сликарству у Јапану (Токио), 

награђен је рад нашег ученика Милана Горишека, ученика одељења 5/3.Од укупно 18 593 

пристигла рада, Миланов рад је објављен у каталогу изабраних радова. 

                        

     Март 

 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“, школска 2019/2020. година 
 

49 
 

Учесници Руско-српске међународне 

просветне сарадње из предмета историје и 

веронауке за 2019/20.год. 

Учесници (ученици), са књигом која 

обједињује нашу целокупну сарадњу. 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру Професионалне орјентације ученици осмог разреда су са наставницом српског 

језика,Александром Савић, посетили Гимназију ,,Светозар Марковић”. 

 

 

Постављени су нови 

дечији мобилијари у 

издвојеном одељењу у 

насељу Милка Протић. 
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ОШ ,,Бубањски хероји" из Ниша је 
представила свој рад на 
конференцији у Иванову (Руска 
Федерација). 
У оквиру форума ,,Балкански 
мост" у организацији Евгени 
Осенкова и ,,РУСКО-СРПСКОГ 
ДИЈАЛОГА" са којима сарадњу 
има ОШ ,,Бубањски хероји". 
Сврха и циљ пројекта, односно 
великог руско-српски форума у 
овом руском региону, јесте 
упознавање становника и научне 

јавности Иванова и суседних региона са српском културом, као и спровођење, 
учвршћивање и јачање озбиљног пословног програма и значаја руско-српских односа. 
Универзитет из Иванова и многе институције су подржале и учествовале на овом скупу. 
Скупу се преко видео линка обратио и проф.историје Ђорђе Бојанић, који је говорио о 
међународној просветној сарадњи (из предмета историја и веронаука) у којој је  
ОШ ,,Бубањски хероји" из Ниша са руским школама. 
На скупу о нашој сарадњи говорио је и историчар Александар Николајевич Муравјов. 
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У Републици Србији је 15.3.2020. године проглашено ванредно стање 

због пандемије изазване вирусом COVID19. Од 17.3.2020. године 

настава се одвија на другачији начин-наставом на даљину. 

 

 

 

 

Ученици учитељице Невене Момчиловић,одељење 3/1, добили су задатак из Ликовне 

културе да, у оквиру наставе на даљину, насликају рад на тему: ,,Пратимо наставу преко 

РТС-а" и представили су себе како свакодневно уче од куће. 
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Ученици учитељице Биљане Савић, одељење 3-3, својим литерарним и ликовним 

радовима изразили су захвалност према онима који се сваког дана боре за животе људи. 

    

 

 У овој школској години  унапређен  је и нови сајт ОШ «Бубањски хероји», 

www.bubanjskiheroji.edu.rs 

 

 

 

     Април 

http://www.bubanjskiheroji.edu.rs/
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  Дан школе наша школа прославља 9.маја. Ове 

године, због пандемије и посебних мера против 

ширења заразних болести у нашој земљи, изостала је 

приредба, маскембал и окупљање какво је било 

претходних година. Ове године смо Дан школе 

обележили на другачији начин – објављивањем првог 

електронског  издања нашег школског часописа „ ЛС 

ЛИСТ“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученицима који су имали проблема 

са уређајима у оквиру рада и 

праћења наставе на даљину, 

додељена су  три таблета на 

коришћење.Таблете смо добили као 

донацију у оквиру пројекта 

Образовање за права детета, који 

реализује Отворени клуб и Ужички 

центар за права детета. Пројекат је 

подржан од стране Песталоци дечје 

фондације. 

 

 

 

     Мај 
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У јуну месецу, ученици осмог разреда имали су организовану припремну наставу у школи, 

по групама, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Завршни испит одржан је, такође, 

у просторијама школе где су ученици током полагања били подељени у малим групама-

највише до девет ученика у групи. 

 

                                 

 

Ученицима осмог 

разреда су, у школском 

дворишту, додељене 

дипломе за ђака 

генерације, спортисту и 

спортисткињу 

генерације, спортско 

одељење, Вукове и 

посебне дипломе. 

                                 

    Јун 
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Ученици одељења 8/5 са разредним старешином Ђорђем Станићем и ученици 7/5 са 

наставницом грађанског васпитања Аном Тасић су,као и претходних година, школску 

годину завршили излетом на Бубњу. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“, школска 2019/2020. година 
 

56 
 

Медији су и ове године пратили наше наставне и ваннаставне активности. Хвала свима на 

подршци и сарадњи. 
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ У  

2019/20.год. 

 

MATEMATIKA  III – IV 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Стошић Мила 3/1 2.   Невена Момчиловић 

2. Стојичић Јован 3/3 3.   Биљана Савић 

MATEMATIKA   V – VIII 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Николић Немања 5/1 3.   Драгана Алексић 

СРПСКИ ЈЕЗИК –  КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Јевтић Вера 7/2 1.   Татјана Цекић 

2. Николић Емилија 7/2 1.   Татјана Цекић 

3. Николић Вељко 7/2 2.   Татјана Цекић 

4. Блажић Тамара 7/4 2.   Драгана Нешић 

ИСТОРИЈА 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Васковић Вукан 5/2 3.   Милица Стојковић 

2. Стаменковић Лука 5/2 3.   Милица Стојковић 

3. Станковић Ленка 6/2 3.   Ђорђе Бојанић 

4. Вукашиновић Вукашин 7/4 1.   Ђорђе Бојанић 

5. Николић Вељко 7/2 3.   Ђорђе Бојанић 

6. Митровић Мартин 8/5 1.   Марија Ристић 

БИОЛОГИЈА 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Миленковић Ива 7/4 1.   Тања Стојиљковић 

2. Радовановић Јана 7/4 3.   Тања Стојиљковић 

3. Анђелковић Василије  8/2 3.   Данијела Лазаревић 

4. Симић Урош 8/1 3.   Данијела Лазаревић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Панић Матеја 8/3 2. 1.  Милена В.Марковић 

ХЕМИЈА 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Јевтић Вера  72 2.   Слађана Митић 

2. Дијчиновић Марко 85 2.   Слађана Митић 

3. Тасић Сава 72 3.   Слађана Митић 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Петровић Вук 64 2.   Марко Кукурековић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – МАЛИ ПЈЕР 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Лена Петровић IV-2 1.   Ивана Вујић 

2. Михајло Стојановић II-4 1.   Ивана Вујић 

3. Нађа Николић II-3 1.   Ивана Вујић 

4. Јана Јорданов II-3 2.   Ивана Вујић 

5. Калина Миленковић IV-2 2.   Ивана Вујић 

6. Мина Милошевић IV-3 3.   Ивана Вујић 

7. Никола Петровић II-2 3.   Ивана Вујић 

8. Вук Вујић VIII-2 1.   Наташа Цветковић 

9. Нађа Ђорђевић VIII-3 2.   Ивана Вујић 

10. Филип Марковић VIII-4 3.   Ивана Вујић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ДЕЧИЈЕ СЛИКАРСТВО У  ЈАПАНУ 

Р.бр Име и презиме Разред Међународно  Наставник 

1. Горишек Милан 5/3   Ивана Вујић 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Живковић Лука  пливање 5/1 3.   Јовица Здравковић 

2. Стојиљковић Петра пливање 43 2.   Јовица Здравковић 
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ТЕНИС 

 

1. 

 

Јовић Никола   тенис 

 

7/4 

    

ЛИТЕТАРНИ КОНКУРС '' СТИХОМ ПРОТИВ КОРОНЕ '' 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Ћирић Петра 4/2 1.    

2. Митић Мина 4/3 2.    

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС '' БИБЛИОТЕКА У СПОМЕНАРУ МОГ ДЕТИЊСТВА 

Р.бр Име и презиме Разред Општ Окруж Републ Наставник 

1. Маша Стојановић 4/2 1    

2. Вук Златковић 8/3 1.    

 

Припредила: наставник српског језика-библиотекар Александра Савић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


